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Secretaria General
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

JOANA RICARDO HOYOS, secretària general accidental de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta d’acord següent:
“Fets
1. El Servei d’Habitatge i Regeneració Urbana ha informat sobre la necessitat d’iniciar els
tràmits corresponents a la contractació de les obres corresponents al projecte executiu de
la reurbanització del passeig Fluvial Safaretjos a Santa Coloma de Gramenet, d’acord
amb les característiques i els termes que es detallen en el projecte aprovat definitivament
per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2022.
2. Aquest contracte s’emmarca dins dels programes que es financen amb els fons del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya, concretament
dintre de l’Eix de Transició Ecològica→ Política d’infraestructures i ecosistemes
resilients→component 1: Pla de xoc de Mobilitat sostenible, segura i connectada, en
entorns urbans i metropolitans, Inversió 1 (C1.I1): Zones de baixes emissions i
transformació digital i sostenible del transport urbà metropolità.
3. Per Decret de la tinença d’alcaldia núm. 3350 de data 07/04/2022 es va acceptar
l’aportació econòmica provisional de 5.419.935,00 €, segons expedient SUB 2022/16, que
atorga el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, com aportació mitjançant del
fons Next Generation EU al finançament de projectes amb mobilitat sostenible.
4. Les bases de la convocatòria d’aquesta subvenció obliguen a complir un seguit de fites
temporals, entre les quals la corresponent a la data límit i inajornable per iniciar la licitació
dels projectes inclosos dintre d’aquest component, que és el 30 d’abril de 2022.
L’incompliment d’aquesta data implicaria una penalització d’una reducció del % a l’import
del pagament anticipat corresponent a cada mes de retard.
5. El Servei de Contractació ha redactat el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) amb el seu quadre resum (QR), adaptat a l’esmentat finançament, que ha de regir
en la licitació d’aquest contracte per procediment obert simplificat amb mesures de
contractació socialment responsables, amb un pressupost de licitació de 413.211,77 €
més 86.774,47 € d’IVA (21%).

Aneu a

23 - TINÈNCIA D'ALCALDIA D'ECONOMIA, SERVEIS INTERNS, TREBALL,
UNIVERSITATS, INNOVACIÓ I TRANSPARÈNCIA [Servei de Contractació] - Declarar la
necessitat d'iniciar la licitació del contracte de obres corresponents al projecte executiu
de la reurbanització del Passeig Fluvial Safaretjos a Santa Coloma de Gramenet, amb
mesures socialment responsables, actuació inclosa dins del programa PRTR.

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: TFV79ADFNRC8E0AE

CERTIFICO: Que en l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local del dia 20 d'abril de 2022, consta l’acord següent:
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371.900,83 €

Subvenció Àrea Metropolitana de Barcelona (PSA)

128.085,41 €

Total

499.986,24 €

7. El Secretari ha informat favorablement de la legalitat de l’expedient i del PCAP,
quals han estat fiscalitzats prèviament per Intervenció.

els

Fonaments de dret
1. Article 52 del Reial Decret 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven les mesures
urgents per a la modernització de l’administració pública i per a l’execució del PRTR, en
relació amb l’article 159 de la llei de contractes del sector públic (LCSP), respecte al
procediment per adjudicar aquest contracte, que atès el seu valor estimat i el seu objecte,
és l’obert simplificat.
2. Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió
del PRTR i acord de Ple de data 28 de febrer de 2022 que aprova el Pla de Mesures
Antifrau pel que fa a l’adaptació dels plecs que regulen aquesta actuació.
3. La Disposició addicional tercera en relació amb els articles 116, 117 i 122 de l’esmentada
LCSP, que regulen les normes específiques de les entitats locals per iniciar la licitació del
contracte.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local:
Primer – Declarar la necessitat d’iniciar la licitació anticipada del contracte obres
corresponents al projecte executiu de la reurbanització del passeig Fluvial Safaretjos a Santa
Coloma de Gramenet, amb mesures socialment responsables, actuació inclosa dins del
programa PRTR, i disposar l’obertura de l’expedient de licitació del contracte de referència
mitjançant el procediment simplificat, per tal que aquest contracte sigui adjudicat a l’oferta
econòmica amb una millor relació qualitat-preu.
Segon – Aprovar el plec de clàusules administratives particulars amb el seu quadre resum,
els quals seran els que regiran en l’adjudicació i execució de l’esmentat contracte, què té un
pressupost de licitació de 413.211,77 € més 86.774,47 € d’IVA (21%).
Tercer – Publicar l’anunci de convocatòria en el perfil del contractant i difondre en aquest
mitjà el plec de clàusules administratives particulars, el seu quadre resum i projecte, per tal
que, dins del termini de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci, es puguin presentar les corresponents proposicions. En el perfil del contractant es
concretarà la data final de presentació de proposicions, així com les dates relatives a les
meses de contractació que corresponguin.

Aneu a

Subvenció Ministeri Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Fons Next
Generation)

Per comprovar la validesa d’aquesta còpia en paper del document digital original.
http://www.gramenet.cat/csv i introduïu aquest codi: TFV79ADFNRC8E0AE

6. El finançament inicialment previst per aquestes obres és el següent, IVA inclòs, a càrrec
de l’aplicació pressupostària 2022 7500 15320 6090000, projecte comptable
2021/2/MILLO/16/1, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a finançar
les obligacions derivades del mateix en l’exercici corresponent:
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I, perquè consti, a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb l’article 206 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo
aquest certificat.

Santa Coloma de Gramenet, data de la signatura

La secretària general accidental

Aneu a

Cinquè – Autoritzar, en concepte de pressupost base de licitació del contracte de referència,
la despesa de 499.986,24 € d’import, a càrrec de l’aplicació pressupostària 2022 7500 15320
6090000, projecte comptable 2021/2/MILLO/16/1, núm. operació prèvia 920220008676,
referència núm. 22022007311 i referència núm. 22022007312.”
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Quart - Condicionar l’adjudicació i formalització d’aquest contracte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del mateix en l’exercici
corresponent mitjançant la consolidació de la subvenció del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana (Fons Next Generation).

